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4.0مستقبل الحكوم ت 

اديةواقتصوبيئيةوديموغرافيةوتكنولوجيةسياسيةتطوراتالماضيالعقدشهد

مضى،قتوأيمنأكثراليومالحكوميالعمللنموذجتحديًاأكثربيئةلتشكلمعًاتجتمع

.المستقبليةواإلمكانياتبالفرصمليئةبيئةأيضالكنها

! المستقبل بدأ االن

( وفيدما بعد جائحة ك)الجديد " الوضع الطبيعي"المجتمعات حول العالم تتأقلم اليوم مع 

. ليات وأنظمة عملهاآوتعيد ترتيب أولويات حكوماتها، وتعيد التفكير في 

حولالتسرّعتالجائحةأناالكوفيد،جائحةقبلالتكنولوجيالتقدمهذانعيشكنا

يعيشالتيالطريقةيغيرالرقميالتحولبالفعلوبدأ.األصعدةكافةعلىالرقمي

اليومالتعليم.والحكوماتالشركاتعملوأنظمةوطريقةالمجتمعأفرادبهاويعمل

نعتعملأصبحتاالعمالمنالكثير.الحياةمدىمكان،وأيوقتأيفيبعد،عنأصبح

صنيعتمنمكنتنااالبعادثالثيةالطباعةرقمية،أصبحتوالخاصةالعامةالخدماتبعد،

.االستيرادعنوالتخليالمحليالسوقفيمنتجات

تــي فعــالوةً علــى التحــوالت الكبــرى ال

عشــناها جــرائ جائحــة الكورونــا مثــل 

ـــــــرات فائقـــــــة  التعامـــــــل مـــــــع متغي

السرعة و العمل والتعلـيم عـن بعـد

و تــــــوفير الخــــــدمات الرقميــــــة، مــــــع 

... ،اإلضـــطرار إلـــى تقلـــيف التكـــالي 

ــوم فــي حفقــد د ـــخــل العــالم الي قبةـــ

ــــالثــــورة الصــــناعية الرابعــــة بفض ل ـــ

ـــــــــــــالت ـــــــــــــقدم التكنــ ـــــــــــــولوجي غــ ير ـــ

.المسبوق
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ومــات مــن تقنيــات المعل...  فــي العقــد القــادم، ســتغير ثــورة التكنولوجيــا كــل نــواحي الحيــاة 

صـطناعي بما في ذلك تحليـل البيانـات والـتعلم ا لـي العميـى وحتـى الـذكائ اال)واالتصاالت 

( لكمـيوالواقع االفتراضي والواقع المعزز والحوسبة ا[ الذكائ االصطناعي الحقيقي]العام 

جـ،، وتعزيـز بما فـي ذلـك  فصـل وتعـديل الجينـات إلتاحـة التطبيـب المو)والتقنيات الحيوية 

غلـــة كفـــائة عمليـــة التصـــنيع مـــن خـــالل تقليـــل اســـتخدام الميـــاة وإنتـــاج النفايـــات، وزيـــادة

ـــدات ا فـــات، والتعـــديل الـــوراثي ـــة ومبي المحاصـــيل بمـــدخالت أقـــل مـــن المـــواد الكيميائي

ــة ــات لبيئــات معين ــانو والتقنيــات العصــبية(للمحاصــيل والحيوان ــتم .، وتقنيــات الن اليــوم ي

ثيـــة بالفعـــل تحويـــل المشـــهد االجتمـــاعي واالقتصـــادي بواســـطة الروبوتـــات  الطباعـــة ثال

ــا إلــى مصــانع المحليــة مــ ع األبعــاد تحــول اإلنتــاج مــن أرضــيات المصــانع المنشــرة جغرافيً

رافـى بروز مصادر طاقـة جديـدة تقلـل دور م. احتمال انهيار بعض سالسل التوريد العالمية

ــائ ـــبي. الكهرب ــيدي انـ ـــنما ي ـــتشار استخـ ـــدام المـ ـــواد المركــ ــى اإلســتغنائ عــن المعــاـ دن بة إل

.  بوتيرة متزايدة

انعنوالحياةمدىالتعلمسيكوناالطار،هذافي

فيأنشالذيفيالتعليميالنموذج.المستقبل

.دمفيغيرسيصبحالعشرينالقرنمنتص 

بعدسنة25ألولبالتعلماإلكتفائأن،حيث

اتوالمهارالمعرفةاكتسابإلىييديلنالوالدة

بنائأومربحتجاريعملإدارةألجلالالزمة

.المثالسبيلعلىرياديةميسسة

والتأثيرالتغييرفيالسريعةالوتيرةوهذة

يةنوعيتطلبانعن،الناتجالشاملالمجتمعي

ىإلتحتاجاليومفالحكومات.جديدةحكوميعمل

التقنياتمعللتعاملمرونةوأكثرأسرعنهج

اساتالسيلصياغةجديدةنماذجوتبنيالناشئة

النتائجتحقيىولضمان.الخدماتوتقديم

داتقيافعلىالجديدة،الحقبةهذةفيالمطلوبة

واكتسابجاهزيتهمرفعالحكوميالقطاع

قيادةمنتيهلهممسبوقةوغيرجديدةمهارات

.المستقبليةالميسسات

وهذة الوتيرة 

ر السريعة في التغيي

والتأثير المجتمعي 

الشامل الناتج عن، 

يتطلبان نوعية عمل

.  حكومي جديدة

فالحكومات اليوم 

تحتاج إلى نهج أسرع

وأكثر مرونة للتعامل

ئة مع التقنيات الناش

وتبني نماذج جديدة 

لصياغة السياسات

وتقديم الخدمات



اتج ه ت ومستقبل
ار  م وحق ئق... الحكوم ت

قنيـة مع دخول الحكومـات فـي الثـورة الصـناعية الرابعـة، سـيزيد االعتمـاد علـى اسـتخدام الت

ج اليييءك ال االصيييطح عي وحيييد   يييد  عييي   الحييي ت.  لحـــل التحـــديات المجتمعيـــة واالقتصـــادية

ولكـــن هـــل . 2030بحليييول عييي م 26%المحليييي االمييي لي لا تاييي  ات المحل ييية بحسيييبة 

الحكومــــات مســــتعدة لمســــتقبل الرقمنــــة، والخوارزميــــات، والــــذكائ االصــــطناعي  ثلثــــي

٪ فقـ  4ومع ذلك، فقد تمكن . ميسسات القطاع العام تعتبر الذكائ االصطناعي أولوية

الية تـــيدي إلـــىـــــائج عــــــــتـــــى نـــــــــقيـــــحــــاعي وتــــــــطنــــذكائ االصـــــــاق الـــــــطـــيع نــــــــــمـــن توس

.التحول الميسسي

لتقيد   والب  ني ت الخيةمةعليى اليءك ال االصيطح عيفي المسـتقبل، سـيتزايد اإلعتمـاد 

ــة مــواطنومتمحــورة حــول الخييدم ت صةايي ة  ــيم والرعايــة االجتماعي فــي الصــحة والتعل

اسـات وسيصـبح باإلمكـان صـنع سي( "واحـد يناسـب الجميـعتصـميم"ة أن بعيدا عن فكـر)

. Sim-State))واستراتيجيات ومحاكاتها من دون تدخل بشري  

اتمنصعبر(اإللكترونيةالحكومة)الخدماتتقديممجردستتج و الر م ةالحكومة

واستخدامالبلوكتشينعلىوالعقودالدفعاتاإللكترونياألمنفيهاوسيدخلإلكترونية

الخدماتديملتقاألبعادثالثيةوالطباعةحيّةبياناتونشراألدائلقياساألشيائإنترنت

.وغيرهاالمنازلفي

100ار في اليابان، تخط  الحكومة الستثم

مستشـفيات 10مليون دوالر أمريكي لبنـائ 

ـــة" لســـد الـــنقف فـــي المهنيـــين فـــي" ذكي

ـــي ـــذكائ. المجـــال الطب ســـيتم اســـتخدام ال

االصــــــطناعي لتحليــــــل نتــــــائج االختبــــــارات

بةالطبية والتوصية بالعالجات المناس

ــــات المتحــــ ــــة بيتســــبرل بالوالي دة فــــي والي

ارات األمريكية، قامت الحكومة بتركيـب إشـ

مروريــة مدعمــة بالـــذكائ االصــطناعي ممـــا 

بة ســاعد علــى تقليــل أوقــات التنقــل بنســ

٪40٪ وأوقات الوقوف بنسبة 25
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يانـات تتماشى هذة الفرص التكنولوجيـة مـع تطـور عصـر الب

ات بشـــكل متســـارع وضـــخم حيـــث ينـــتج العـــالم اليـــوم بيانـــ

سيعتمد و. بسرعة تاريخية تصل لمئات الماليين في الثانية

دارتهــا مســتقبل الحكومــات علــى كيفيــة تجميــع البيانــات وإ

مــــــن 200و تعمــــــل أكثــــــر مــــــن . وتخزينهــــــا واســــــتخدامها

راج الميسسات الحكومية الرائدة حول العالم اليـوم علـى إد

علــــــم الســــــلو  و البيانــــــات الميسســــــية فــــــي مختلــــــ  

اتها مجتمع" وكز"الميسسات التابعة لها وكي  يمكن لها 

ريـى فقـد تمكـن ف. لدفعها لتحقيى نتـائج ومخرجـات أفضـل

حــدة علــم الســلو  التــابع لرئاســة الــوزرائ فــي المملكــة المت

مليون دوالر للخزينة العامة على مـدار عـامين392من توفير 

.فق 

وسيييييييييييييييييييييييي عتمد 

مسييييييييييييييييييييييييييييتقبل 

الحكوميييي ت علييييى 

ك ف ييييييية تجم ييييييي  

ه  الب  ن ت وإ ارت

وتة  حهييييييييييييييييييييييييييييي  

 يييييدامهيةيتييييييواس

فــي يمكــن للمــواطنين فــي إســتونيا إكمــال اســتمارات ضــرائبهم

ــة فــي أقــل مــن  20خمــد دقــائى فقــ  أو تســجيل رخصــة تجاري

كومـة دقيقة، وال يُطلب مـنهم أبـدًا تقـديم نفـد المعلومـات للح

معروفــة وهــذا بفضــل شــبكة تبــادل البيانــات فــي الــبالد ال. مــرتين

ســـاعة عمـــل كـــل ثـــال  240التـــي تـــوفر أكثـــر مـــن ،X-Roadباســـم 

ـــــــدق ـــــــقـــريى نــــــــــــائى عــــــن طـــــ ــــــا بـــــــــعــل المـــ ين ــــــــلومات تلقائيً

.الميسسات الحكومية

مار  في مدينة كوبنهـاغن فـي الـدن" وحدة الوكز"تمكنت 

٪ عـــن طريـــى 46مـــن خفـــض نفايـــات الشـــوارع بنســـبة 

. إضافة آثار أقدام خضرائ تقود لصناديى القمامة

ري اســتعانت الحكومــة المحليــة فــي كانســاس فــي واليــة ميــزو

بأنظمــــة الحوســــبة الســــحابية واألجهــــزة 2017األمريكيــــة عــــام 

علــــى الشــــوارع وأدوات ( انترنــــت األشــــيائ)المتصــــلة الموزعــــة 

ـــدالً ـــر قبـــل وقوعهـــا ب ـــات لمنـــع تشـــكل الحُفا  مـــن تحليـــل البيان

.االنشغال بإصالح الضرر
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٪   6عـدل انخفضـت بم( في العالم بشكل عام)كشفت دراسة حديثة أن الثقة في الحكومة 

من سكان العـالم انهـم ال يثقـون % 47حيث صرح  2019بحسب مقياس إيدلمان للثقة في 

اصـل كما تتزايـد سـرعة انتشـار المعلومـات مـن خـالل وسـائل التو. بميسسات حكوماتهم

95ل حيـث يـتم يوميـاً تحميـ. االجتماعي والذي ييثر في قدرة الحكومة علـى إدارة الـرأي العـام

مليـــار 65مليـــون مشـــاركة علـــى التـــويتر، و500مليـــون صـــورة وفيـــديو علـــى االنســـتغرام، و 

. مليار دقيقة من المكالمات الصوتية والمرئية على الواتساب2رسالة نصية و

6

دا  أحـ"بدأت العديد من الدول بإعادة تصميم خـدماتها الحكوميـة بنـائ علـى متطلبـات 

الدة ، طورت الحكومة اإلستونية تصميمًا ونموذجًـا أوليًـا لحـد  و2019في عام " .الحياة

( 1: ونتيجــة لــذلك فقــد تغيــرت اإلجــرائات المتعلقــة بهــذا الحــد  كمــا يلــي. طفــل جديــد

تــوفير ( 2دمـج الخـدمات المرتبطــة بـوالدة مولـود جديــد ضـمن تجربـة مســتخدم واحـدة، 

تـــقـــليل إجرائات تعامل المسـتخدم مـع ( 3جميع الخدمات بشكل استباقي وميتمت، 

.فق 4تعامالت إلى 10الــــجـــهـــــــات الحكومية من 

ولكن، مع تزايد البيانات المتاحة لجميع أفراد المجتمع، بدأت

.  الحكومات تواج، ازدياد في حدة أزمة الثقة ورفع سق  التوقعات من المواطنين

دولـة أوروبيـة لـديها مراكـز تصـميم وطنيـة تمولهـا 28من أصل 18

الحكومــــة لتصــــميم السياســــات والخــــدمات لتناســــب توقعــــات 

اســـتخدمت الـــدنمار  الـــنهج التصـــميمي . واحتياجـــات المـــواطنين

ــين  إلعــادة ترتيــب إدارة المخلفــات فــي كوبنهــاجن وخفــض التــوتر ب

السجنائ والحراس في السجون وتغييـر الخـدمات بشـكل يناسـب 

.ذوي االحتياجات الخاصة

ـــالل عـــ ـــى ل ب ن  فـــي بوســـطن يمكـــن للمـــواطنين اســـتخدام تطبي

ة علـى المشاكل مثل الحفر أو أضوائ الشوارع المكسورة أو الكتابـ

ــاج إلــى إصــالح ــة هــذة البي. الجــدران التــي تحت ــات تســتخدم المدين ان

لجدولــــة أعمــــال الصــــيانة ، وبمجــــرد إصــــالحها يلــــتق  الشــــخف 

.ةالمسيول صورة ويرسلها إلى المواطن الذي أبلغ عن المشكل

ة في نظام جديد للبيانات مفتوحة المصدر ، ستدعو مدينة برشلون

بالبيانــات ، بــدالً مــن جمعهــا مــن دون " التبــرع"المســتخدمين إلــى 

ستستخدم المدينـة المعلومـات لتقـديم خـدمات أفضـل، . علمهم

مثــل خريطــة الشــقى الشــاغرة المصــممة لتحســين الوصــول إلــى 

.اإلسكان الميسر



إلــى وقــد أدت أزمــة الثقــة بالحكومــات وازديــاد التوقعــات علــى تعزيــز المســائلة والشــفافية

ديـد تشجيع بعـض الحكومـات مشـاركة مواطنيهـا  فـي تحديـد أوجـ، اإلنفـاق الحكـومي وتح

فمثال. أولويات الصرف

عار بفضــل برنــامج إلكترونــي يقــارن األســ

ار التــي تحصــل عليهــا الحكومــة باألســع

الــواردة عنــد مــوردين آخــرين، اســتطاعت 

مليـون دوالر فـي شـرائ 55أوكرانيا توفير 

ــــــــــــقاقــــالع ــــــــــــير الطــ بية المطلوبـــــــــــة ـــ

.  لخدامتها الصحية

روني أطلقت الحكومة الهندية متجر إلكت

يـــوفر كافـــة ” أمـــازون حكـــومي”أشـــب، بــــ

المنتجــات مــن مــوردين محليــين بهــدف 

ــــــة الفســــــاد  ــــــز الشــــــفافية ومحارب تعزي

ـــد وتأمـــل. وتشـــجيع الصـــناعة فـــي الهن

ير الحكومة من خالل هذا المتجر في تـوف

. مليار دوالر سنويا1,5ًما يقرب من 

، مـــن خـــالل برنـــامج الموازنـــة التشـــاركية

أتيحــــت الفرصــــة للشــــباب فــــي مدينــــة

بوســـــطن لجمــــــع األفكـــــار للمشــــــاريع 

الرئيســــــية  ووضــــــعها فــــــي مقترحــــــات 

ى ملموسة، وإجرائ تصويت علـى مسـتو

تي ــــــــــشاريع الــــــــد المــــــــــينـــــة لتحديدالم

.سيتم تمويلها 

ي أصــــبحت البرتغــــال الدولــــة األولــــى التــــ

تطبــــــــى الموازنــــــــة التشــــــــاركية علــــــــى 

2018حيث تلقت فـي . المستوى الوطني

ــــــــــم 1418 ــــــــــاحول  الميزانيــــــــــة وت اقتراحً

.منها692التصويت على 
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وحجمشكلعلىكبيرةتغيراتستطرأذلكإلىباإلضافة

الوظائ فيستكونالتغيراتهذةوأكبرالحكومة،

ملعبيئاتفيستكونالمستقبلوظائ .الحكومية

التحدياتلمجابهةمرنةعملترتيباتوضمنجديدة

،واألتمتةالمستقلالعملزيادةمع.أعالةالمذكورة

العامالقطاعأدوارمنالعديداستبداليتمأنيتوقع

كلشعلى"المدنيةالخدمةهيكلوإنشائبالتكنولوجيا،

واألدواراألماميةاألدواراستبداليتمحيث"ماسي

كبيرعددتحيلأنالرقمنةشأنمن.بالتقنيةاالستراتيجية

مماالمبكر،التقاعدإلىالحكوميينالموظفينمن

بالمهاراتتأهيلهمإعادةضرورةإلىالحاجةيستوجب

25000منيقربماأنإلىالتقديراتأحديشير.المتقّدمة

نيفقدوقدالمتحدةالمملكةفيالعامالقطاعفيعامل

يوفرمما،2030عامبحلولالروبوتاتبسببوظائفهم

سةدراوتنبأت.سنويًاأمريكيدوالرمليارات5إلىيصلما

فيالوظائ من%70انالعالمياالقتصاديالمنتدىمن

بعضتقومسوفو.بعداستحداثهايتملم2071عام

اتاألولويعلىبنائجديدةوظائ بإستحدا الحكومات

.الحاجةتقتضيهاالتي

ستطرأ تغ رات 

ل كب ر  على صك

الحكومة، وحج 

وأكبر هء  

ون التغ رات ستك

في الوظ ئف 

الحكوم ة

ــــــد مــــــن األدوار  ــــــم اســــــتحدا  العدي ت

الجديـــدة فـــي حكومـــات العـــالم كــــوزير 

ــــــة والوحــــــدة   ووزيــــــرة األجيــــــال  العزل

كمـــا . القادمـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة

عيّنـــت اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة أول

ــــــــذكائ  ــــــــة فــــــــي العــــــــالم لل ــــــــر دول وزي

ـــــدنمار  أول . االصـــــطناعي ـــــت ال وعين

ي وادي سفير للتكنولوجيا في العـالم فـ

لواليـات السيليكون في كاليفورنيا فـي ا

اغو كما وتعد شـيك. المتحدة األمريكية

أول واليـــــــة فـــــــي الواليـــــــات المتحـــــــدة 

بيانــات األمريكيــة تعــيّن مــدير تنفيــذي لل

تالهــا أول مــدير تنفيــذي 2011فــي عــام 

للبيانــــــات فــــــي الحكومــــــة الفيدراليــــــة

.2013األمريكية في وزارة النقل عام  

ل تختبـــر الحكومـــة الكنديـــة مـــن خـــال

Talent Cloud  إدخال فئة جديدة من

مــــــــوظفين مــــــــرنيين : المــــــــوظفين

يعملون على مشـاريع محـددة ويـتم

م اختيارهم علـى أسـاس تخصصـاته

فــــي حــــبن ال . المتعلقــــة المشــــروع

ام يعتبــرون مــوظفين رســميين بــدو

.كامل، إال أن لهم نفد االمتيازات
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المستقبل      حكومة 

األساسيةالمهاراتمنالعدبديشملإطارالعالمحولالباحثينمنالعديدطور

الحاليالعصرفيتطويرهاالقادةعلىيجبوالتيالمهمةوالمهاراتوالتقليدية
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الذكائ العاطفي▪

التفاوض▪

خبرة في التخصف▪

الحكم▪

النزاهة▪

العط ▪

الحياد▪

اتبنائ الشبكات والشراك▪

"العكسي"اإلشراف ▪

تفاعل مع أصحاب ▪
المصلحة

األمية الرقمية▪

النهج التصميمي▪

التواصل▪

االستجابة▪

((Agilityالمرونة ▪

الشجاعة▪

الريادة▪

حد ثة وأهم ته  ب      تقل د ة ولك  أس س ة
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ئةمن خالل تجربتنا العالمية، وباألخف في دول االقتصاد الناش

إط ر المجموعة الدول ة لاستش رات في الق     الحكوم ة

عل  الب  ن ت
Data Science

يالتفك ر االسترات ج
Strategic Thinking

سر  القاص
Storytelling 

الءك ال الس  سي
Political Intelligence

التكحولول   واالبتك ر
Gov-Tech Innovation 

اتخــــاذ قــــرارات مبنيــــة علــــى البيانــــات واالســــتفادة مــــن البيانــــات الضــــخمة : عليييي  الب  نيييي ت•

والخوارزميات لتطوير وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات والخدمات الحكومية

واضــحة ، القيــادة فــي عــالم تسـودة المتغيــرات الســريعة واألمــور غيــر ال: التفك ير االسييترات جي•

والقــدرة علــى اســتباق االحــدا  وإدارة المخــاطر واســتغالل الفــرص، ورفــع الجاهزيــة لصــناعة 

المستقبل

قــدرة علــى تطــوير مهــارات االتصــال والتواصــل والتــأثير التقليديــة والتقنيــة وال: سيير  القاييص•

ادارة الرأي والمشاعر

ة وإدارة القـدرة علـى التفكيـر فـي القضـايا والمشـكالت المعقـدة والمترابطـ: الءك ال الس  سي•

( القوة الذكية)أصحاب المصالح وفهم مصادر وأنواع القوة واستخداماتها 

ــأثير التك: التكحولول يي  واالبتكيي ر• نولوجيــا علــى فهــم التكنولوجيــا الحديثــة وإمكاناتهــا ومعرفــة ت

العمل الحكومي، وفرص االبتكار التي تتيحها
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ركــائز لنجــاح للقــادة الحكــوميين فــي حكومــات والناميــة، هنــا  خمــد مهــارات حديثــة تعتبــر

.... المستقبل



ADDRESS

602 Pinnacle Building, 

Sheikh Zayed Road, Al Barsha 1,

Dubai, United Arab Emirates

Email: info@iag.sg
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